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Nubank chega à 
Bolsa de NY e à 
B3 como banco 
mais valioso da 
América Latina

Governador disse que, se o 
governo federal não adotar 
medida até o dia 15, vai im-
plantar exigência no Estado. 

Pandemia __ A21

Doria planeja 
criar passaporte 
da vacina para
viajantes em SP

Liderada  por  Olaf  Scholz,  
coalizão entre social-demo-
cratas, liberais e verdes deve 
elevar cobrança ao Brasil.

Com novo chanceler __ A18 

Alemanha se une à 
França em pressão 
ambiental sobre o 
governo brasileiro 

William Waack __ A12

Notas e Informações __ A3

E&N  Gigante emergente __ B14

O Copom elevou a Selic (taxa básica de juros da economia) em 
1,50 ponto porcentual, para 9,25% ao ano. É o nível mais alto 
desde setembro de 2017. Com a inflação persistente, o Banco 
Central indicou elevação idêntica para fevereiro. O novo pata-
mar dos juros muda o cenário das aplicações financeiras.

E&N Política monetária __ B1 a B3 

Selic vai a 9,25% e BC
indica juros de 2 dígitos 

O justiceiro e 
o injustiçado

ARRIZO 6 PRO. 
ELEITO O MELHOR CARRO 
DE PASSEIO DO BRASIL.

VEJA NAS PÁGINAS 5, 6 E 7.

FABRIZIO BENSCH / REUTERS

C2

O limite atual é de R$ 10 mil. 
Texto vai a sanção presiden-
cial. Para o BC, medida é “revo-
lução” no mercado de câmbio.

E&N Novo marco __ B12

Senado amplia
para US$ 10 mil o 
limite de viagens
internacionais

Em transição harmônica, Scholz 
substitui Merkel; 16 anos no poder

O PT nunca atuou para res-
ponsabilizar  o  presidente  
por  seus  atos.  Lula  precisa  
de Bolsonaro desimpedido. 

Almas gêmeas

ONubank  vai  es-
trear oficialmente 
hoje  na  Bolsa  de  
Nova York (Nyse) 

e na brasileira B3 com valor de 
mercado de US$ 41,7 bilhões, 
ou cerca de R$ 233 bilhões. A 
fintech alcançou ontem o va-
lor de US$ 9 por papel em sua 
oferta  inicial  de  ações  (IPO,  
na sigla em inglês). Essa avalia-

ção torna o Nubank, que tem 
48,1 milhões de clientes, a ins-
tituição financeira mais valio-
sa da América Latina, superan-
do o até então líder Itaú Uni-
banco, que vale R$ 213 bilhões 
na B3. No mercado local, o Bra-
desco tem valor de R$ 188 bi-
lhões. A seguir, aparecem San-
tander (R$ 125 bilhões) e Ban-
co do Brasil (R$ 93 bilhões). 

Definição do preço da ação 
faz avaliação da fintech atingir
R$ 233 bilhões e passar o Itaú

Médico  defende  cotas:  “Se  
não, vai demorar dezenas de 
anos para ter maior diversi-
dade na universidade”. 

Entrevista __ A19

Precisamos de cota
de raça e gênero
para professores
Carlos Gilberto Carlotti Junior,
novo reitor da USP 

Como ‘Matrix’, 
de volta às telas, 
mudou o cinema

A fundo __ A26 e A27

Pelé é internado de novo
para tratar tumor no cólon

Rei do Futebol __ A25

Retrospectiva no Itaú Cultural e no Tomie Ohtake resume em 
300 obras a carreira de escultor, a partir de amanhã __ C1 e C5

Tunga por todos os cantos
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